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Datningsomrlde
TV 2 | OSTJYLLAND er regional TV 2-station for det omrAde, der til og med 2OO6blev defineret
som Arhus Amt - med omkring 660.000 indbyggere. Der er ikke formelt andret i vores
sendeomrAde for 2OO7og fremefter.
Som folge af folkelige og politiske, Iokale og regionale onsker og efter opfordring
kredsen pA Christiansborg og efter direkte henvendelse fra Kulturministeriet er
betydelig udvidelse af samarbejdet med vores nabo-TV2-regioner om dakningen
granseomrAder i og omkring den nye Region Nordjylland og Region Midtjylland
kommuner.

fra medieforligsder sket en
af
og i de nye

Det sker helt i overensstemmelse med de flere gange udtalte onsker fra direktion og bestyrelse for
TV 2 | OSTJYLLAND. For TV 2 | OSTJYLLAND drejer det sig omrAderne Mariager (som nu hsrer
til Region Nordjylland), Hvorslev, Kjellerup, Horsens og Hedensted kommuner (som alle nu harer
til Region Midtjylland).
Af hensyn til seerne onsker bestyrelserne for TV 2/Nord og TV 2 | ASTJYLLAND at fastholde
klarhed i de to stationers dakningsomrAder og undgA skillelinjer tvars igennem en ny kommune.
Direktion og bestyrelse i bAde TV 2/Nord og TV 2 | ASTJYLLAND er derfor enige om, at det vil
vare naturligt og hensigtsmassigt, at den del af Mariager kommune, der nu er en del af den nye
Mariagerfiord kommune, fremover bliver en del af TV 2/Nords dakningsomrAde - og dermed
glider ud af TV 2 | ASTJYLLANDs dakningsomrAde. Der er ingen vesentlig forskel i muligheden
for at modtage TV 2/Nords signal frem for TV 2 | OSTJYLLANDs.
Forslaget til formel andring behandles for nrervarende i Kulturministeriet.
Der er ligeledes indledt samarbejde med TV/Midt-Vest og TV SYD om dakningen af Region
Midtjylland, bl.a. ved et frelles regionalt tv-magasin, der fik sin opstart i 2OO7.
Der har fortsat i 2OO7varet mange henvendelser til TV 2 | ASTJYLLAND fra borgere, foreninger,
antenneforeninger og politikere i Horsens med snske om at omrAdet indgAr i vores
dekningsomrAde. Disse er blevet henvist videre til politikere fra medieforligs-kredsen og til
Kulturministeriet.
Vi er af Kulturministeriet blevet spurgt, hvor mange husstande der i forbindelse med den nye
regionsstruktur vil blive bersrt af, at der ikke etableres en serlig teknisk losning i Horsens og
Hedensted kommuner med henblik pA dakning ogsA med TV 2 | ASTJYLLAND.
I begge kommuners antenneforeninger er TV SYD "must carry" - derfor ser man automatisk TV
SYD, nAr man ser TV 2. Men, som det er oplyst overfor os, har de fleste fallesantenneanlreg i
begge kommuner efterhAnden via Stofa et tilbud om modtagelse af TV 2 | OSTJYLLAND med i de
udbudte pakker. Det betyder, at TV 2 I OSTJYLLANDs signal lreggesud, nAr vi er i luften.
Herudover er vi ogs& tilgangelig i Viasats programpakker.
I de fleste af byomrAderne dakker fellesantenne-foreningerne ca. 90 procent af husstandene. Det
er derfor formentlig sAledes,at de fleste, der onsker mulighed for at se TV 2 | ASTJYLLAND, nu
har den mulighed. Men at se vores signal skal vare et direkte valg - vi indgAr ikke i TV 2s flow i
Horsens eller Hedensted.
Muligheden for at se os, indfrier heller ikke det lokale onske om at indgA i vores dekningsomrAde.
TV 2 | OSTJYLLANDs public serviceforpligtelse er finansieret af medielicens. TV 2 | OSTJYLLAND
har ikke andel i salget af regionale reklamer (TV 2 | DANMARK A/S).
Det er vor opgave at afspejle vores regions liv i alle aspekter: kulturelle, sociale, politiske,
underholdningsmassige, sportslige m.m. Vor mAlsetning er at vere sA aktivt formidlende, at det
TV2IOSTIYLLAND-Ske;byparkenl--8200ArhusN-Danmark-Telefon87424242-www.tv2o;.cIk
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bliver lettere for de borgere, der folger vore programmer at overskue, hvad der sker i samfundet
lige omkring dem.
Stationens udsendelser sendes som vinduer i TV 2IDANMARK A/S sendeflade. Vi er imidlertid en
selvejende institution med eget reprasentantskab, egen bestyrelse og egen direktion.
Ansatte

2006

2007

Antal ansatte

Gennemsnitliqt
antalansatte

85

96

2005

2004

2003

83

90

85

Der var ved Arets udgang 62 fastansatte medarbejdere, 14 midlertidigt ansatte samt 10
medarbejdere under uddannelse.
Sendetlmer
(tt:mm)Sendetid
Udsendelse
(hverdage)
MiddagsMagasinet
71:06
11.00nyheder (hverdage)
4:23
109:22
Set & Sket (hverdage)
Sponsor
0:32
(hverdage)
75:37
12.10
16.05 (hverdage)
11:00
12:39
1 8 . 1 0 ( a l l ed a g e )
1:31
Comingup (alledage)
(Valg)
Ekstraudsendelser
2:00
144:01
19.30 (alledage)
23:40
22.20 (man.- tors.)

(tt:mm)

alt

Reklamer

50:08

I alt

3 :28

124:43
4'.23
109:22
0:32
75:37
16:36
24:38
23.28
5:39
144:01
23:40
552:42

5:35
11 : 5 8
21:5i
3:38

455:56

50:08

46:36

Seertd
Seertal - irsqennemsnit
potentielle seere 12 Ar +
11-OO -seerandeleio/o
- seere
11.3O -seerandeleio/o
- seere
1Z.|Jl'

- Seerandel9

- seere

| "/o

-seerandeleio/o
- seere
18.1O -seerandeleio/o
- seere
19.3O -seerandel i7o
- seere
22.20 -seerandeleio/o
- seere
l(lde:
Galluo
Tv-meter
16.05

2007
5U6-OOU

2006
554.OOO

o,8

o,9

4.6a8

4.986

1,1
6.446
2
11.720
3,2
1a.752
1()
58.600
15,7
92.OO2
9,2
53.912

1,3
7.202
2,5
13.450
413
23.a22

11,O
60.940
17,7
98.O5A
11,5
63.710

2005
559.OOO
1,1
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De vigende seertal falger tendensen for seertal pA nyhedsudsendelser i store bysamfund rundt i
Europa (en udvikling der er parallel til oplagstal for trykte medier). En hovedopgave for de
kommende Ar bliver derfor at nydefinere rollen for TV 2 | @STJYLLAND, indenfor rammerne af
public service forpligtigelserne. Det arbejde er vi i gang med.

Progrannerae
Kl. 1 1.0O Regionale nyheder - en helt ng udsendelse sendt farste gang i fordret 2007.
Kl. 11.02 Magasinprogrammer - herunder brugergenerede programmer fra eksterne
samarbejdspartnere som n€vnt nedenfor.
Kl. I 1.30 Sender vi det fellesregionale "Set & Sket' med det bedste fra de regionale tvstationer. Programmet er populert - bl.a. fordi de af vore seere, som kommer fra andre egne af
Danmark pA denne mAde fAr set historier "hjemmefra".
Kl. 12.10 Regionale nyheder & Vejret i Ostjylland
KL 12.17 Middags-magasinet med reportager, konkurrencer og gester, live i studiet.
Kl. 16.05 Regionale nyheder
Kl. 18.10 Regionalenyheder
Kl. 19.30 Regionale nyheder - vores hovedprogram med reportager, debat, kultur og sport. og med nyt om vejret i Ostjylland
Kl. 22.2O Regionale nyheder - med et kig frem pA neste dags begivenheder
Nyhedsudsendelserne er omnibusudsendelser - dvs. de skal rumme elementer, der gar, at alle
seere pe et eller andet tidspunkt i udsendelsen finder noget, netop de kan lide.
kan vere nicheprogrammer, der rummer afdakningen
Formiddagens magasinprogrammer
vesentlige politiske, etiske og kulturelle emner, som ikke nodvendigvis samler Ostjylland.
2OO7 var isar praget af betydelige programm€ssige
folketingsvalget i efterAret 2OO7.
Omlegningerne
folgende:
o
r
.
o
o
.
r
o
o

omlegninger

af

i forAret 2OO7 og af

i 2OO7 kaldte vi "Forst, bedst og sjovest". Blandt de mest synlige €ndringer

var

Vi skiftede logo - fremover med fokus pA tv2oj.dk
Vi skiftede til 16:9 - altsA bredformat
Vi skiftede fawer, grafik, og studiedesign
Vi lagde mere journalistisk kraft i 19.30-udsendelsen, bl.a. med fast undersogende
journalistik
og nye subbrands
Vi lancerede flere nye magasiner kl. 11 - politisk magasin, regionalt magasin,
sporgeprogram m.m.
Vi gav mere styrke til Nyhederne kl. l2.IO - med et nyt live-magasin, "Middags-magasinet"
Vi fik en ny kort nyhedsudsendelse kl. 11
Alle korte nyhedsudsendelser streames nu pA alle vores internet-platforme
Vi gennemforte facelift af vores hjemmeside

Valget praget efterAret 2OO7. Vi havde ekstra sendetid i ugerne op til valget. Vi valgte at arrangere
en rakke valgmoder ude af huset og Aben for publikum - i direkte dialog med politikerne.

.
o
.

PA fregatmuseet i Ebeltoft
PA Verket i Randers
I Jysk Musik- og teaterhus i Silkeborg
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.Endringerne i valgkredsene betsd tillige, at vi rykkede ud af vores traditionelle dakningsomrAde.
.

Vi holdt valgmode i det gamle statsfangsel i Horsens - sammen med TV SYD.
Vi holdt valgmode i Kjellerup (i Silkeborg kommune) - udelukkende vedr. den vestjyske
storkreds
o Vi holdt "Det sidste ord" - afslutningsdebat - sondag d. 11. november pA AroS i Arhus.

Alle vores 22.2o-udsendelser var forlenget med ti minutter i to uger op ti1 valget. Her sendte vi
"Det Ornrne Punkt " med politisk duel. "Sidan skal kagen skeres" - hed valgkonceptet i
Middags-Magasinet, hvor to politikere duellerede pA holdninger til fordelingspolitik.
"Dagen efter valget" - altsA den 14. november - sendte vi lobende fra tidlig morgen til sen aften,
med hovedsendetiden i de afgorende timer fra k1. 17 til kl. 20.30.
Videopresentation
til www.tv2oj.dk

- vi havde optaget video-prresentation af de 104 ostjyske folketingskandidater

Cross-over
I efterAret 2OO7 etablerede TV 2 | OSTJYLLAND "Hojbjerg-mordet - 40 5rr efter" som et sarligt
"cross-over" projekt.
Mordet pA Marie Lock-Hansen d. 10. november 1967 er som folge af sine politiske og sociale
dimensioner blevet langt mere end en traditionel kriminalsag. Dens mulige forbindelse med
besattelsestidens konflikter, efterkrigstidens spionage-mistanker osv. har gjort, at sagen i Arevis
har haft stor offentlig interesse.
Projektet bestod af en programserie pA tre programmer sendt pA TV 2 | @STJYLLANDkl. 19.30
plus en rakke nyhedsindslag. Samtidigt er der etableret et serligt forum pA tv2oj.dk med
massevis af baggrundsmateriale og fotos.
Begge dele blev etableret i et samarbejde med Aarhus Stiftstidende, der parallelt fortalte om sagen
i avisen og pe stiften.dk
Efterfolgende blev der holdt en rakke tema-aftener i W-huset i Skejby, hvor der deltog ca. l4O
seere pr. aften. Her fortalte den ansvarlige for politiets efterforskning om 4O Ars arbejde med
opklaringen.
Via tv2oj.dk kunne seerne lobende kommentere udsendelserne og komme i dialog med de
ansvarlige for serien.
Internettet

- tv2oJ.dk

Internettet er hojt prioriteret som medium for nyheder, information om vore programmer, om
stationen og som stedet, hvor seerne kan klikke sig ind pA samtlige vore programmer. Regionernes
Net-TV er en vigtig aktivitet, der bruges af mange mennesker.
I april 2OO7blev tv2oj.dk relanceret med bl.a. nyt layout og samtidigt fik vores web-aktivitet
yderligere fokus pA "levende" billeder.
o
o
o

Fra april2OO7 sender vi dagligt tre nyhedsudsendelser, som der er direkte adgang til fra
tv2oj.dk
Vi har foroget omfanget af specialtemaer pA tv2oj.dk - f.eks. om kandidater ved
folketingsvalg, om debatten om Kattegatbro, om omrAdets storste kriminalsag m.m.
Vi har givet seerne mulighed for narkontakt med vores programleverandaret, via blogs etc.

Hver uge har tv2oj.dk omkring 10.000 unikke brugere. Antallet af sidevisninger pA en uge ligger
typisk omkring 58.000.
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SanarbeJde med andre
Igennem det med JP/Politikens Hus falles ejerskab af netportalen Portal Danmark A/S
samarbejder vi om portalerne aarhus.dk, guide.dk og fra 2OO7ogsA rejs.dk med henblik pA at
udove internetbaseret informationsvirksomhed i regionen. Alle disse websites har et klart
regionalt afsat.
Vi samarbejder med Skandinavisk Film Kompagni A/S om udsendelsen "Guide.dk" om regionens
unikke muligheder for kulturelle oplevelser for born, unge og voksne. Udsendelsen blev i 2OO7
sendt en gang om ugen kl. 19.30 og kl. 12.10.
Vi samarbejder med Arhus Folkekirkelige TV, der omfatter hele Arhus Stift (der er nogenlunde
identisk med det tidligere Arhus Amt), om programmet "Tro PA", der sendes fredage kl. 11. De har
leveret programmer til alle formiddags-sendeuger i 2OO7.
Vi samarbejder med eksterne leverandorer om programmerne Nerbillede og Narbillede Plus, der
sendes kl. 19.30 og kl. I 1. Der er leveret 36 programrner i 2OO7.
Vi samarbejder med Mediehus Arhus om produktion af kulturprogrammer, der sendes hver
torsdag kl. 11.
Vi samarbejder med forskellige aktorer om brugergeneret indhold i formiddagsfladen., bl.a.
Senior-TV og Sar-TV. Samarbejdet tankes fortsat udbygget i de kommende Ar frem mod 2OO9,
hvor TV 2 | OSTJYLLAND udvider med sendetid kl. 20 - 21 pA den nye regionale, digitale kanal.
Resten afvore indslag og udsendelser, der er 100 % nyheds- og aktualitetsstof, producerer vi selv.
Alle vores udsendelser er i avrigt af europaisk oprindelse.
TV 2 | OSTJYLLAND har et stort samarbejde med TV 2IDANMARK A/S om public service
leverancer til den landsdekkende sendeflade. Det er tale om programmer og indslag indenfor
nyheder, dokumentar og sport. Der leveres stort set dagligt et eller flere indslag til TV
2IDANMARK A/S public service sendeflader.
Derudover blev der i 2OO7leveret en rakke dokumentarprogrammer til TV 2 I DANMARK A/S
public service sendeflade. 81.a. programmerne "Alarm lI2' og "PA Patrulje" til Station 2.
Herudover en serie med titlen "Forbryderjagt", samt en rrekke programmer med titlen "Et dogn i
Danmark".

Dialog med seerne
Vi har i 2OO7indledt arbejdet med at opbygge et dialogforum med reprasentanter for borgere i
vores omrAde med anden etnisk baggrund end dansk. Dette forum modtes forste gang i november
2007.
Med bl.a. dette pA dagsordenen:
"Intentionelrle er dels at forta.lle om os som regional nghedsformidler, om uor daglige pioiteing,
om huordan ui udualger histoierne.
Vi uil samtidig gerne hare, huad I mener om uores nghedsdekning og om huilke forslag til
forbedinger I eut. mdtte han)e."
Dette dialog-netvark har forelobig 35 deltagere, som reprasenterer ca. 15 forskellige foreninger i
Ostjylland, bl.a. i Silkeborg, Arhus, Randers og Norddjurs kommuner. Der er planlagt yderligere
to moder i 2008.
Vores reprasentantskab msdes to gange Arligt pA stationen. Dels orienteres de med nyhedsbreve
f.or rnaderne - dels droftes programmerne pA selve modet. Adskillige af medlemmerne faler et
TV2IOSTJYLLAND-Skejbyparkenl-8200ArhusN-Danmark-Telefon87424242-wwnr.lv2oj"dk
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sarligt ansvar for at give os tips om historier fra den professionelle eller organisatoriske verden de
ferdes i.
I2OO7 har der iser varet to temaer til diskussion.
Etikken i de regionale nyhedsudsendelser - med specialkonsulent for unge, Claus Hansen
som oplagsholder
for TV 2 | OSTJYLLAND i de kommende
"Forst, bedst og sjovest" - om udviklingsplanerne
dr

Vi har tillige rundvisning og debat med seerne ca. to til tre gange om ugen i tv-huset i Skejby.
To gange om Aret Abner vi for skolepraktikanter i et forlab, vi kalder "TV Teen", hvor eleverne bAde
lerer om tv-mediet og selv afprover det i praksis. Resultatet af deres arbejde pA stationen sendes i
formiddagssendetiden - og skoletiden - pa TV 2 | OSTJYLLAND.
Vi har et andet grundfestet princip i kontakten med seerne: vi tager henvendelser fra seerne
sardeles alvorligt og er omhyggelige med at rette fejl sA hurtigt som muligt. Forudsatningen for
vor trovardighed er netop denne vilje til at indromme og korrigere forkerte oplysninger.
Narkontakten med seerne er rAstoffet bag vores public service tv-produktion, der fortsat har
nogleordene' n &r' og "nodvendig" som hovedoverskrift.

Vores sprogpolitik
Vi onsker gennem en aktiv sprogpolitik at medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog,
sAledes at seerne ogsA via TV moder og oplever et korrekt og forstAeligt dansk.
Vi har derfor i 2OO7tilknyttet en sprogekspert til stationen, Ole Lauridsen, der til daglig er lektor
pA Handelshojskolen i fuhus. Han yder systematisk efterkritik sprogligt af alle vores udsendelser.
o
o
o
.
.

Det sker i sprogbreve til alle pA stationen,24 i alt siden medio april2OOT
I direkte kontakt via mail og telefon med medarbejderne
Ved deltagelse pA moder for f.eks. journalisterne pA stationen
Ved lyd-cd'er med sproglige anvisninger
Srerlige sprog sessions for specielle begivenheder, f.eks. folketingsvalget i november 2007

Vi kalder hele vores indsats "Det gode sprog", som tillige har et serskilt forum pA vores intranet
INSITE.
Samtidig har "sproget" veret en fast bestanddel af programserien "De kloge hoveder", der er sendt
i vores formiddagssendeflade fra april til november 2OO7.

Arhus, den 2l .april 2oO8
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Hovedtal 2OO7

Belsb
ikr.1.000
Resultatopgorelse:

2007

2006

2005

2004

2003

Indtagter
ialt

71.708 64.487 57.985 58,054 58.221

Driftsomkostninger
i alt

-65.932 -54.913 -50.405 -50.133 -48.557

Resultat
Iaraf-ognedskrivninger 5.776
Af-ognedskrivninger

9.574

7.580

7.920

9.664

-5.759 -5.632 -5,843 -6.665 -6.995

poster,
Finansielle
netto

-805

-940

Aretsresultat

-788

3.002

-1.035 -1,909 -1315
702

-654

1.354
63.910

Balancesum,
ultimo

53.778

59.353 57.714 62.229

Egenkapital,
ultimo

10.266

1{.054

8.052

7.350

8.004

19,1

18,6

14,0

11,8

12,5

(eqenkapitalandel)
Soliditet
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